
T ck i ng av Olle Hj ort berg till fr imä rke 193 6.

Axel Oxenstiernas insat ser på det postala området

Av  P aul Gerhard H eurgren.

)

I nledni ng.

R ikskanslern Axel Oxe nstiernas ofta visade stora intresse för
postala fr ågor väcktes väl redan under hans studieår i T yskland 1599
1603. T roligt är näml igen, att han under sin tyskland svi stelse börde
talas om ätten T hurn und Taxi s postinrättning , som ur sprungligen
befordrade endast kej serlig tysk post , men som på Oxenst iernas t id i
Tyskland även tog hand om privatpersoners brev mot vissa bestämda
avgifter. Det var något annat än hemma i Sver ige. Där fanns inget
postväsen ti ll tj änst för alla och envar . Och där ledo bönderna svårt
under skyldigheten att grat is förpläga och hysa de kungliga "br efdra-
garna" , kur irerna och ämbetsmännen och grat is ställa hästar t ill deras
för fogande. Denna rätt t ill s. k. gästning t illtvang sig även mänga obe-
höriga. Man talade därf ör om våldgästning. Men även de kungliga
budens och ämbetsmännens sedan urminnes t ider gällande rätt t ill fr i
t ransport, fr i mat och fr itt logi hade, ef ter hand som denna trafik
ökades, blivit en allt tyngre börda för bönderna. Länge hade där för de
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styrande, fast förgäves, sökt bereda bönderna lättnader i nämnda av-
seenden ; något som även ingick i Oxenstiernas strävan - varom i det
följande skall berätt as - att skapa ett ordnat postväsen i Sver ige.

R ikskanslern tog init iat iv t ill flera statliga reformer . Av denna
anledning kan antagas, att han även var it med om att avfatta den
kungl iga resolution av den 17 febr. 16 17, ej tidigare omn ämnd i histo -
r iska arbeten om svensk post, om regelbunden befordran ej blott av
brev fr ån konungen utan även t ill honom. F ör att minska allmänhetens
besvär med gästning och skjutsning ( = ställande av hästar t ill förf o-
gande) skulle vid de från Stockholm utgående huvudvägarna tillsättas
"p ästme stere" . Dessa skulle närmast ha t ill åliggande att t illhandahålla
hästar och båtar för de kungliga brevbudens och kurirernas räkning, så att
posten "utan uppehåldning hast igt kunne framkomme" . T illsättande av
postmästare var en nyhet, som dock ej förverkligades förrän flera år
senare.

Sedan långt t illbaka i tiden gick den kungliga posten mellan Sver ige
och kontinenten över Danmark. Fr an 1613 och möj ligen ännu t idigare
fanns i H amburg en svensk postmästare, som tog hand om den svenska
kungliga och statliga post, som passerade denna stad. T ack vare Axel
Oxenst ierna och dåvarande svenske residenten i H amburg, Leenart van
Sorgen, ordnades frän 1620 regelbunden befordran av den kung liga
posten å linjen Stockholm- Markaryd- H elsingör- H amburg och vice
versa. Med denna post fick även expedieras köpmäns brev, mot ett porto
av 4 sch il ling per brev för st räckan H ambur g- Markaryd.

" Ordina ntie f ör posterne."

Denna t itel står över ett av Ax el Oxenstierna själv skr ivet koncept
frän 1624, vilket förvaras i R iksarkivet och äterges i tryck i "Riks-
kanslern Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvex ling" , först a bandet,
t ryckt 1888 i Sto ckholm, och lyder :

"V ij Gustaf£ &c. Göre vetterligtt, at t efter väre och chronones ähr enden
blij ff ue gemenligen brukade t ill ett skeen och t ilfelle, förmedelst hvilkedt de tunge
och olage skiusferder och gestningar i landet beteckies ; kan och väl hända att de
dä rtill någon orsak ähre, sa ha i fue vij iblandh andhre medell till att a ff skaff ua
all oskälig tunga och besvär if rän väre undersäter, me nige almoge ; och därj empte
det så a tt laga, det väre anliggendhe ähr enden icke måge försumes, och så dette
gott funnett , att gongande P oster matte anstellas genom rij ket, med hvilke icke
allenast väre bref f, som icke stoor hast behöff ve, kundhe fr amkoma, uthan och privat
personer , som nu understundom medh stoor omkostnadt och egett buclh sine ährencle
mos te förrätta, kund he då för en r inga t ing deras bre ff och buclh for tska ff ua, och

36



alttså orsaken till rnykedt r ij dande och rännande, så för oss som våre undersåter
a ff skaff ues. P å det nu så väl vå re off icerer och t iänere, som alle andhre måge veta
på hvadh sätt för :ne poster breff ven anama och bestelle skole, hafver oss synts gott
det hä rutij ordenteligen att beschr ij ff ua latha.

I.
Vele v ij förordna en General P ostmestare som i Stokholm ordinarie för-

blij ff ua skall. Honom skole alle de bref f, som uthgåå uthur vä rtt Canzelij , Rekne-
kamar, Ammiralitet, K rijgsrådet, H off rätten uthij vår[ e] och chronones ährenden
(så månge som icke för visse orsaker skuldh medh egen post försändas) t ilställas,
ef ter som de blij ffua till redz, hvilke breff eller breff knipper skole uthan opa vara
teknede, huadh person, och på hvadh stelle de leffve [re] ras skole. H onom skole
och alle de breff som af£ Yåre landshöff dinga r, stådthollere, fougder , ja i fr ån våre
krijgsö fverster eller andhre medh de orclinar i posterne förskickes, hand fäs och sedan
hoos honom uthclele[s] . H varf öre skall för :te Vår General P ostmästa re va re för-
plichtatt a tt fliteligen uptekna dagen, då breffuen honom lefuereras, så och nähr
han dem utha ntvardar, me dh hvadh post de förskickas och hvadh väg.

II.
F innes och nägon privat person som sine ährenden och bref f me dh de ordinari

poster vill förrätta, han skall dem och för :te vår postmestare leff uerera må och
antekna lathe, nähr det handfåts, på <led han i sin t ij dh beskedh £ti och veta må
hvartt hans breff ähr vägen tagett.

III.

Almenne vägarne, som vå re ordinari poster löpa skole, ähr e desse : den förste
ii rän Stokholm genom T elge, Nyköping, Norköping, Link öping, J öneköping,
V ernemo, och ath Marka ridh, den andhr e ii rän Stokho lm genom E neköping,
Vesterh r s, Köping, A rboga, Örebro, Ska ra, Aling sah s äth Götheborg, den tredie
ifr ån Stokholm genom Ene köping, Sala, H enemo ra, ät h Fahlan vedh Kopper-
bergedt, den fie rde if rän Stokho lm genom U psala, Gef f le, H udingsvaldh äth H erne-
sandh, den femte ii rän Stokho lm ath Veddön, Castelholm, Tö isala, Aboo, P orkala
udd äth Ref i le.

IV.

Vår General P ostmästa re skall ha f iva und er sitt commenclamcnt alle vå re
ordinari så r ijdende som gångende eller seglande poster , och skall han ha ffr a på
vägen äth Markaridh tre r idande poster , äth Götheborg tre e gangande poster, äth
F ahlan vedh Kopperberget 2 gangande poster, ä th H ernesandh 3 gangande poster,
åth Reff le fyr c gångancle poster .

V.
Så skall sedhan i ö r :ne stä der en borgare, en beskedclig och trofast man

uthvälies, som skall vara P ostmästare i same stadh och svara i alle motte vår
General P ostmästare, nembligen uthij T el ge, Nyköping, N orköping, Linköping,
J eneköping, sa och lendzmannen i Marka redh ; item Ene köpin g, Vester@hrs, Arboga,
Örebro, Skara, Götheborg ; item Sala, H enemo ra, Fahlan vidh Kopperb erg edt ; item
Upsala, Geile, Huding svaldh, H ernesandh ; item Aboo, Ref il e, och lendzmannen
vedh Veddön och P orkala udd.
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VI.
H var fr edag om a ff tonen skole på !w a r väg en post a ff erdas a ff , ·å r General

P ostmästa re, så att de ähre t ill redz att postera a i f om lögerdagen bitt ida ; och
skole de a ff erda s hvadh heller dä r ähre breff eller inge. De r ijdande posterne skole
r ijdha 8 mij l om dagen, och j u så anstella deres resa, att de äth sij dste, ehvadh
väderleek ded och ähr, koma i 7 dagar , <led ähr fr edagen nä st efter till Makari dh,
och så åther den 14 dagen, som ähr fr edagen näst dä ref ter, t ill S tokholm igen, icke
lathendes sig på någon or tt uppeholla . De gångande P oster skole äth mi n ste om
dagen gää fy ra mij l, så att den som äth Götheborg a ff erdas, kommer å th minste
dij t nedh den 14 dag ef ter han va rdt uthskickett och ä ther den 14 dag däre fter
t ilbaker igen ; den som äth Ko pperbergedt skickas, ähr där den 5 :te dagen dä refter ,
och sedhan den ro :de åth sidste i Stokholm igen ; den som sendhes åth H ernesandh
ähr där den och åther i Stokholm tillbaka den Den som skickes
t h Ref ile , t ilstas 3 daga r att gää emellan Stokh olm och V äddön , en dag ö iver
Alandh, två daga r till T ö fsala och Äboo, sa och 4 daga r emellan Abo och P orkala
udh, och ha ff ua så, !w a r gongh han kommer, beskedh medh sig, huru länge han
vidh hva r feriesta dh för oväder eller annan olägenheet skuldh ä hr uppehollen .
H vilken a f£ P osterne icke observera r och achta r desse dagarne, så a tt han senare
komer f ram, skall så månge dygn sittia i to rnedt vedh vatn och brödh, såsom han
öfver t ij dhen utheblij f h- er , och vitne P ostmä sta ren, om hans undskylling ähr skälig
och rättmä tig eller eij .

VII.

Alle vare L andshö f i dingar, Stadtho lla re, F ougder, Ar rendatorer, så och alle
andhre som äh renden till oss eller va re of f icerer ha fve vele, skol e alle veker ha f fue
sine poster till en a f£ för :ne P ostmästare i städerne, dem antva rdandes sine breff ,
a tt försk icke medh ordinar ie posten t ill hof fuedt, sosom och dä r emott anamandhes
hvadh bref f dem tilschreff ne ähre, och skolle Landzhö ff clinga rne i Smålandh sendhe
sine poster till L inköping ; Landzhöff dingen i Östergötelandh t ill N orköping, Stadt -
holla ren pa J öneköping  til l  J öneköping, Stadthal la ren pa E lff sborg till Göthe borg,
Stadthollaren pa Skarabo rg ti ll Ska ra, han i Ve rme landh till Örebro, Land zhö f i -
dingen i Vesmanl andh ti ll V ester@h rs, han i Dala rne t ill F ahl an, den i N orlanden
t ill H uding svaldh heller H ernesandh, han i V ijbo rg t ill Äbo o, Stä dthol laren pa
Kex holm och N öthe borg ti ll Vi j borg, hvari i ran Stadtholla ren pa V ijbo rg skal
medh sin ordina ri post ska f fua bref fven f ram ti ll Äboo, Stadthol laren pa Na r f iven,
så och alle L ij flen [cl]ske husen, till Refile. Dä r nu nagr e pr ivat persone r, adell äa
landed, präster , borgare i städerne, så och f remen dhe vele nyt tia denne same lägen-
heet medh va re poster, da gif i ve vij däm hä rme dh ti lständh dä rti ll, och skole P ost -
mä sta rne vara förplichtadhe sa väl dem som oss att göre redhe, hva rt t deres bref f
taga vägen, sä att hva r s och ens ähr ende ma rät t bestellt va rda.

VII I.

V år General P ostmä sta re, så och poslerne, så r ijclancle som gångande, skolc
a ff oss medh ordina r i underholdh bli f h a för sörgde, men P ostmä starne i de andre
städerne lathe sig ng a medh för :ne deputat a f f bref i ven som dem handi äs, och
på ded hva r må ,·eta hvadh han giff ua eller taga skall, då skall dä rmed så ledes
hollas, at t den som utskickar bref fuen, hvadh heller ded ähr pa väre och chr onones
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vegner, eller skeer a ff nägon pr ivat person, är det ett enskij ltt, g iffue postmästa ren
som det anamar 2 öre, är det ett breffkn ippa, dä gi f fue där före 4 öre, a ff hvilke
penningar P ostmästaren beholler half fparten för sig, och samptt medh bref fven
öfverantvarder P osten den andre halff ue parten, n [embligen] I öre för et t enskiltt
breff, och 2 öre för ett breff knippa. P å samme sätt skall holies, nähr P osten
leffuererar P ostmä staren bref fuen, dä skall P ostmästa ren aff P osten lösa ett breff
medh en öre, och ett bref fknippe medh 2 öre ; och den som breff uen ähre t ilschreff ne,
nähr han dem a ffordrar , dä löse dem igen a ff P ostmästa ren ett breff medh 2 öre,
och ett knippe 4 öre. Ähr ded sä, a tt där hoos ähr nägon ask, eller annedt besvärl igtt
att bära och fr amfordra, då vare rnedh P osten eenss därom, den honom sådantt
handfär , hvadh han där före skal l haffua ; men P ostmästa ren kreff ue eij mehr a,
och eij fordras mehra af f den som sådantt t ilsendes ähn sagtt ähr.

IX.

De ordinari 3 rijdande poster skole haf fua fr ij skiushest till grentzen och
ifr ån, och uthan oppehollning eller drögsmä l a f skiusrät ta rene förfordras, ei ter
värtt egett passes lydelse, däropa Städthollarne, genom hvilkens lähn de mo ste,
order stella skole.

Men hvadh dere s, sa väl som de gängande P osternes, ko st och taring ved-
ko mmar, där skolc de betala bonden ef ter ordningen, där de ligge."

Oxenstiernas förslag t ill post förordning nämnes endast i förbi-
gående av T eodor H olm i " Sver iges Allmänna P ostväsen" och av N ils
F orssell i " Svenska P ostverke ts H istori a". H olm tycks, i motsats t ill
F orssell, ej ha sett Oxenst iernas förslag i sin helhet . E n del av förslagets
text avbildas i "Svenska P ostverkets H istor ia" .

I det omtalade tryckta verket med Oxenst iernas brev och skr ifter
sägs i en not, att "O rdinantie för posterne" ingått i ett förslag om gäst-
ning och skjutsning, som den 12 mar s upplästes i r iksdagen. H olm
påstår dock i sin h istor ia, att ordinantien ej lämnats t ill r iksdagen. Om
den kan ha lästs upp för r iksdagen, utan att ha överlämnats för behan d-
ling, vet jag ej , men säkert är, att Oxenstiernas förslag t ill post förord -
ni n g 1624 ej ledde t ill nägot resultat .

I resolutionen f rän 16 17, som omtalats, voro motiven för t il l-
sättande av postmästare lättandet av böndernas förplägnads- och
transport skyl digheter . Dessa bäda skäl finna vi även i 1624 ärs förslag
t ill post förordning. Men i det sena re har Oxenstierna dessutom tänkt
på allmänheten, som "medh stoor omkostnadt och egett budh sine

ährcnde moste för rätta" .
Oxenst ierna föreslog, att i Stockholm skulle t illsättas en general-

postmästare för emottagning och utlämning av kungligas, myndigheter s
och pr ivatpersoners brev. Ä breven skulle, vad vi finna självklar t, anges
adressats namn och adressort . V idare skulle generalpostmästaren föra
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anteckningar ej blott om dag för brevs mottagning eller utlämning, utan
även med vilken post och på vilken väg expedieringen skedde. Samma
bestämmelser skulle gälla för generalpostmästaren underställda post-
mästare, vilka skulle t illsätt as i de städer , som lågo utmed de fr ån Stock-
holm utgående huvudvägarna.

Brevportot skulle vara 2 öre för ett enstaka brev och 4 öre för ett
knippe brev, oavsett vikt och väglängd. Anmärkningsvärt är vidare, att
myndigheter skulle betala samma por to som pr ivatpersoner . Av porto-
beloppen, 2 och 4 öre, skulle postmästaren på inlämningspostkontoret
behå ila ena hälften. Andra hälften skulle postmästaren lämna t ill den
post förare, som tog hand om brev eller paket med brev. P ostmästaren å
adressorten skulle betala post föraren 1 öre för ett brev och 2 r e för
en knippa brev. När brev och brevpaket sedan lämnades ut t ill adressat,
skulle denne avkrävas 2 öre för brev och 4 öre för brevknippe. H är ha
vi ett enhetsporto, långt innan engelsmannen R owland H ill kom med
sitt berömda förslag om enhetsporto. Och Oxenstierna var än radikalare
i n H ill, da han föreslog samma porto för alla brev, oavsett vi kt en, och
endast dubbelt brevporto för en knippa med brev, bor tsett från hur
många brev den innehöll. E n sådan portopolit ik hade nog var it ohållbar
i verkligheten. Den skulle i varj e fall ha åsamkat staten stor förlust ,
dock något uppvägd av att tjänstebrev ej skulle få försändas fr itt. I
övrigt var Oxenstiernas portoförslag kr ångligt, då både avsändare och
adressat skulle betala för ett brev och postmästaren ä säväl avsändnings-
or t som adressort lämna betalning t ill post förare, som tog emot och
lämnade ifrån sig brev. Men var för post förare skulle få del i por tobelopp
är svårt förstå, då det i samma stycke som det talas om porto sägs, att
post förarna, liksom generalpostmästaren, skulle avlönas av staten, då
däremot postmästarna skulle få behålla del i brevavgifter som lön för
mödan.

I Oxenstiernas förslag äro upptagna fem postl inj er frän Stock-
holm : t ill Marka ryd vid danska gr änsen via Jönköping, ti ll Göteborg
norr om Mälaren, ti ll F alun, t ill H ärnösand och t ill Åbo över Ålands hav
och vidare över F inska viken t ill R eva!. T ill och fr ån Markaryd skulle
post förarna r ida . P å de övriga linj erna skulle de färdas t ill fots och med
båt, när så behövdes. E n och samma postförare skulle r ida eller gå fr ån
Stockholm ända t ill slutpunkten och sedan omedelbart hela vägen t ill-
baka. Det var mycket som Oxenstierna begärde. Den, som red till Marka-
ryd och äter , skulle til lryggali gga 8 mil om dagen dock me d byte av
hästar under 14 dagar. Och den, som gick t. ex . t ill Göteborg och
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t illbaka igen till Stockholm, skulle färdas 4 mil om dagen, under 28
dagar , något som var orimligt begärt. F orssell säger i sitt posthistor iska
verk, att Oxenstierna 1624 avsäg ordnande av "stafettpost" . Att dett a
är en missuppfattning fr amgår av bl. a . följande yttrande i ordinantien
"så att den som åth Götheborg aff erdas, kommer åth minste dij t neclh
den 14 dag efter han vardt uthskickett" . E n annan sak är, att man kunde
ha väntat, att Oxenstierna föreslagit stafettpost eller med andra ord
väx ling av postförare flera gånger på en lång sträcka. Så skedde inom
T hurn und T ax is post. I Oxenst iernas bevarade skriftväx ling om post-
fär ingen t ill och fr ån H ambur g 1620 finnes ett på holländska skr ivet
papper. Detta är ej underskr ivet . M en troligt är , att det stammar från
svenske residenten i H amburg, Leenart van Sorgen, som var en hollän-
dare. I dett a papper sägs, att post skulle befordras med bönder, som bo
nära landsväg, t re eller fyra mil av varje, mot det att de skulle vara
befr iade fr ån att ställa hästar t ill för fogande för andra. Antingen det
är r ikskanslern som ur sprungligen kommit med denna ide eller residenten
i H amburg, kan man undra , var för detta förslag ej kom med i post-
förordningen fr ån 162--1- utan först i den förordning av den 2o februari
1636, genom vilken grunden lades t ill svenska postverket .

I Ox enstiernas ordinantia fr amhålles, att de r idande post förarna
skulle få fr itt disponera hästar på sina resor . Men alla post förare skulle
betala mat och logi. Det förra var en fortsatt börda för bönderna men

det senare en lättnad.
N fr ågar man sig, var ifrån Ax el Oxenstierna f ick stoff t ill "Ordi-

nantie för posterne" . Jag tror för min del, att försl aget var helt hans eget.
V isserligen utkom 1624 i Danmark en kunglig förordning om "P ost-
Budde", genom vi lke n det danska postverke t grund ades. Men denna
förordning är daterad den 24 december 1624. Och Oxenstierna har, om
vi få tro uppgifter i det t ryckta verket med hans brev och skr ifter, ut-
arbetat sin postförordning r edan i februari eller mars samma år. F ör
övrigt är det ej något i denna senare förordning, som påminner om inne-
hållet i den dansk a förordningen.

A x el Or enstiernas intr esse f ör posten ef ter 1624.

E it er konung Gustaf I I Adoli s död 1632 ägnade Oxenstierna stort
intresse åt den svenska postinr ättning, vilken då fanns i T yskland. Bl. a .
understödde han kraftigt den initiativrike s\'enske postmästaren J ohan
von den Birgden i F rankfur t am Main. Bevis härpå ge dels tryckta av
Oxenstierna pa tyska utfärdade förordningar dels ock av honom pa 1630-
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talet skr ivna brev. I en tryckt förordning frän 1634 bestämd es ut förligt ,
hur "sich die P osthalterere in Stätten und auff dem Lande, mit F uhrung
<ler Ordinarj P osten Stafett en und Curier zu verhalten haben" . I maj
1634 skrev Oxenst ierna t ill kurf ursten av Sachsen och bad, att denne
måtte sända ett ombud t ill F rankfurt am Main för att dryfta postala
spörsmål med den svenske postmästaren där. Och i apr il följ ande år
skrev Oxenstierna från Strassburg t ill r ådet i F rankfurt am Main och
t illhöll dett a, att ej h indra de svenska posternas gång.

P 1630-talet tog Axel Oxenst ierna upp den sedan 1624 vila nde
frågan om postväsendets ordnande i Sverige. Den 8 oktober 1633 skr ev
han fr ån T yskland t ill r iksråden i Stockholm, att han ansåg det nödvän-
digt, att inom Sver ige inr ättades r idande poster på huvudvägarna, och
att det t illsattes postmästare, som togo emot och lämnade ut brev, för
vilka porto borde beräknas efter vikten. Detta senare innebar et t fr am-
steg gent emot den primi t iva portoberäkn ingen i hans förslag 1624. Nägot
gehör för sitt förslag tycks han ej ha funnit i rådet . Den 26 augusti 1635
meddelade han skr iftligen rådet, att han "allt id tänkt på medel och vägar
huru här hemma i Swe rige postväsendet fogeligen kunde inr ättas med
någon land sens nytta" . Ditt ills hade han ej kunnat genomföra sina planer
i brist på lämplig person, som kunde organisera post väsendet . N u hade
han emellertid, omtalade han, funnit en dugande postman, förre svenske
postmästaren i Leipzig An dreas W echel, som var villig åtaga sig upp-
draget. E fter detta senare brevs mottagande och ef ter W echels ankomst
t ill Stockholm, fann rådet anledning att på allvar taga upp post frågan.
F örst tänkte man att, som Oxenstierna 1624 föreslog, läta en enda post-
förare resa hela vägen t . ex . mellan Stockholm och Göteborg. :\Ien på
Axel Oxenstiernas stäl li ör eträdare i rådet Clas F lemings förslag beslöts.
att för postens fr am förande skulle på varannan mil t illsättas vissa
bönder, s. k . postbönder.

Den 2o februari 1636 ut färdades en kunglig förordning om ' Post-
Bådhen" . Genom denna, som innehöll bestämmelser om postbönder och
om tillsättande av postmästare m. m. lades grunden t ill det postverk,
som nu ex isterat i över 3oo är . Axel Oxenstierna var i Tyskland då för-
ordningen utkom. Därf ör finnes ej hans namn bland de r iksråd, vilka i
egenskap av förmyndareregerir.g för drottning K r istina undertecknat
postverket s födelseurkun d. Men lika fullt bör konung Gustaf I I Adolfs
och drottning K r istinas store kansler vilket av det ovan sagda torde
f ram g a räkn as som svenska postverke ts upphovsman och grundare.
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